
 
 
 
 
  
 
 
 
 
                                nummer 387, 10 februari 2017 
 
Nieuw-s-Dijk wordt gratis huis aan huis bezorgd, 
tegelijk met Samen Onderweg of de Gabriël. Extra 
exemplaren liggen in de kantine van Sprinkhanen 
en in het boekenstalletje achter in de kerk. 
De volgende Nieuw-s-Dijk verschijnt op vrijdag 3 
februari 2017. U kunt uw berichten hiervoor t/m 
maandag 30 januari inleveren bij Cecile 
Tiemessen, Tolweg 2.   
E-mail: vln@hetnet.nl  
 
 
VAN DE REDACTIE 
 
Dit is de eerste uitgave van Nieuw-s-Dijk in 2017. 
Nieuw-s-Dijk verschijnt de komende tijd op de 
volgende data:  
nr. 388 verschijnt op: 7 april 
  inleverdatum: 3 april 
nr. 389 verschijnt op:  12 mei 
  inleverdatum: 8 mei 
nr. 390 verschijnt op: 30 juni 
  inleverdatum: 26 juni 
nr. 391 verschijnt op: 8 september 
  inleverdatum: 4 september 
 
Noteert u deze data! 
 
 

digiDIEK 

 
Wat is digiDIEK? 
DigiDIEK is een online dorpsplein. Door de 
ontgroening en vergrijzing hebben we de handen 
ineen geslagen. We willen als bewoners van 
Nieuw-Dijk nog meer samen doen, meer dingen 
delen en weten wat er te doen is in ons dorp. Het 
online dorpsplein DigiDIEK (initiatief van de 
vereniging Leefbaar Nieuw-Dijk) is dé manier om 
op de hoogte te blijven en contact te maken met 
ons dorp. Hierdoor blijven we een bijzonder en fijn 
leefbaar dorp voor jong en oud. 
 
Wat zijn buurtverbinders? 
DigiDIEK wordt ondersteund door buurtverbinders. 
De buurtverbinders beheren het online dorpsplein 
waarop je alles ziet wat er in het dorp is: hulp 
gevraagd, hulp aangeboden, nieuwtjes, gezellige 
en sportieve activiteiten, spullen te koop of te leen 
en nog veel meer.  
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Hiermee willen we bereiken dat zowel online als 
op straat de mensen van Nieuw-Dijk zich nog 
meer met elkaar verbinden!   
 
Heb je een vraag maar wil je die liever persoonlijk 
stellen, dan kan dat altijd via  de buurtverbinders. 
Zij kennen veel mensen die iets willen doen en 
daarvoor gevraagd kunnen worden en anders 
gaan zij voor je op zoek. 
 
Kan iedereen meedoen? 
DigiDIEK is toegankelijk voor iedereen die op 
welke manier dan ook betrokken is bij Nieuw-Dijk 
en voor alle leeftijden. Meedoen is makkelijk. 
Schrijf je eenmalig in en maak je profiel aan. Dit 
doe je eenvoudig door op het internet naar 
www.digidiek.nl  te gaan en op de knop “schrijf je 
in” te klikken. Je maakt dan je eigen profiel aan.  
Hierna ontvang je automatisch de buurtmail met 
de berichten van ons dorp. Ook kan je dan zelf 
berichten plaatsen! Heb je een vraag? Neem dan 
contact met ons op door een mailtje te sturen naar 
buurtverbindersnieuwdijk@gmail.com 
 
Tot ziens op digiDIEK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEIKEVER HUREN 
 
Gymzaal €14,80 per uur 
Entreeruimte €15,60  
1/3 Vergaderruimte €15,60 
 
 
D.E.S. 
 
Spelenderwijsorkest 
Dinsdag 21 maart start in Didam een 
Spelenderwijsorkest. Kunstwerk! Het Musiater, 
Harmonie de Club, DES Nieuw-Dijk en Welcom 
hebben de handen ineen geslagen en geven 
kinderen uit groep 5 t/m 8 de kans om samen te 
musiceren in een heus orkest. Het 
Spelenderwijsorkest is een initiatief waarbij samen 
met de dirigent Edwin Rosmulder toegewerkt 
wordt naar een spectaculair muzikale 
eindpresentatie.  
 
De verenigingen en Kunstwerk! en Het Musiater 
zorgen voor een instrument.  
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Het project bestaat uit 12 repetities op dinsdagen 
van 15.30 tot 16.15 uur. Locatie is Basisschool 
Het Kompas. Aan het eind van deze 12 repetities 
presenteert het orkest zich door middel van een 
echt concert. Kosten zijn € 7,40.  

Info via : 0316 – 22 35 20 

Komende activiteiten  
De jaarlijkse ledenvergadering is op 
woensdagavond 29 maart om 19.30 uur bij Steak 
‘m. Het voorjaarsconcert is op zondag 2 april bij 
Steak ’m.   

 

C.V. DE 11-JES 

 

Inschrijven optocht 
Ook dit jaar kunnen jullie je weer inschrijven voor 
de optocht op 26 februari via onze website; 
www.11jes.nl. Indien de aanmelding volgt vóór 11 
februari wordt de creatie beoordeeld door de jury. 
Daarna is deelname nog wel mogelijk maar 
uitgesloten van de strijd om de prijzen.   
 
Ledenvergadering CV De 11jes 
Op maandag 13 februari nodigen wij alle leden uit 
voor de eerste ledenvergadering sinds het 
openstellen van het lidmaatschap voor alle leden. 
Locatie: Steak’m, Smallestraat 33 te Nieuw-Dijk. 
Aanvang is 20.00 uur.  
 
Ook lid worden? 
Als vereniging vinden wij het belangrijk dat 
iedereen die zich betrokken voelt bij Carnaval en 
Carnavalsvereniging “De 11jes”, lid van de 
vereniging kan worden. Met het lidmaatschap 
krijgt iedereen toegang tot de Pronkzittingen en de 
Carnavalsavonden en kindercarnaval. Daarbij 
hebben leden de mogelijkheid om mee te denken 
en te beslissen binnen de vereniging. En dat 
allemaal voor maar €30,- per persoon. Word nu lid 
via onze website; www.11jes.nl.  
 
Carnaval 2017 
Aankomend Carnaval pakken wij verrassend uit 
met 3 verschillende muzikale omlijstingen. Op 
zondag 26 februari presenteren wij Q-music The 
Party inclusief het foute uur. Op maandag 27 
februari zal de band Q5 ons vermaken met goede 
muziek. Op dinsdagavond presenteren wij 
DJames en reiken wij de prijzen uit van de 
optocht! Dinsdag overdag vieren wij 
Kindercarnaval met DJ Patrick. Kortom een 
programma in Residentie Boszicht met voor ieder 
wat wils! Ons  volledige programma leest u op 
www.11jes.nl. 
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V.V. SPRINKHANEN 
 
Programma Sprinkhanen 1: 
Alle wedstrijden beginnen om 14.00 uur 
 
12 feb. VVG’25 – Sprinkhanen  
19 feb. Sprinkhanen – Westervoort 
26 feb. Carnaval 
  5 mrt. HC’03 – Sprinkhanen 
12 mrt. Doetinchem – Sprinkhanen 
19 mrt. GWVV – Sprinkhanen 
26 mrt. Sprinkhanen – RKPSC 
  2 apr. Etten – Sprinkhanen 
  9 apr. Sprinkhanen – Kilder 
  
Programma Sprinkhanen 2: 
12 feb. Brummen 3 – Sprinkhanen 2 
 aanvang: 10.00 uur 
19 feb. Sprinkhanen 2 – VVO 2 
 aanvang: 10.30 uur  
12 mrt. VIOD 4 – Sprinkhanen 2 
 aanvang: 09.30 uur 
19 mrt. Dierense Boys – Sprinkhanen 2 
 aanvang: 10.30 uur 
26 mrt. Sprinkhanen 2 – Westervoort 4 
 aanvang: 10.30 uur 
  2 apr. Eldenia 4 – Sprinkhanen 2 
   aanvang: 09.30 uur 
  9 apr. Sprinkhanen 2 – sv Loil 2 
 aanvang: 10.30 uur 
 
Nieuwe leden 
Lid worden? 
Heb je zin om te voetballen bij een jongens of 
meisjes team of misschien wel bij een gemengd 
team, dan kun je je aanmelden bij het secretariaat. 
Weet je het niet zeker dan mag je ook eerst een 
paar keer mee trainen en als je het dan leuk vindt 
kun je lid worden. 
Ook Senioren leden zijn uiteraard van harte 
welkom. 
Opgeven kan bij Frank Buiting  
f.buiting2@chello.nl  of 06-21677288 
Onderaan op de nieuws pagina van onze website 
zie je ook een aanmeldingsformulier. 
 
 
 
 

 
Laatste uitslagen en nieuws items, meld je aan op 
twitter via onze website. 
 
Voor alle info over Sprinkhanen bezoek onze 
website www.sprinkhanen.nl Ook kun je ons 
vinden op facebook. 
 
Vragen ?   f.buiting2@upcmail.nl 

http://www.sprinkhanen.nl/
mailto:f.buiting2@upcmail.nl
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BUURTPREVENTIE 
 
Beste Nieuw-Dijkers, 
Als buurtververbinders van digiDIEK hebben we 
gesproken over buurtpreventie. Dit is elkaar 
attenderen op “verdacht” gedrag door middel van 
een appje  sturen naar elkaar en naar de politie. 
Je moet dan wel in het bezit van een 
“smartphone”. In de praktijk blijkt dat het op deze 
manier signaleren  van “verdacht gedrag” van en 
naar elkaar het aantal incidenten flink kan 
verminderen. Van onze wijkagent vernamen wij 
dat er in de gemeente Montferland al diverse 
buurtpreventie groepen actief zijn en met succes. 
Als wij in Nieuw-Dijk hier ook voor kiezen dan gaat 
de wijkagent ons ondersteunen om dit op een 
juiste manier in te voeren. 
We willen graag weten of het voor ons dorp ook 
zinvol is om mee te doen met de buurt-whatsapp 
groepen. Wil je meedoen, laat het ons dan weten. 
Een E-mailtje naar:  
buurtverbindersnieuwdijk@gmail.com  
Wij verzamelen dan alle namen en gaan een 
bijeenkomst voor de geïnteresseerden 
organiseren om dit samen in te voeren. 
 
De buurtverbinders van digiDIEK 
 
 
 
AGENDA 
 
Als de datum van uw activiteiten bekend is, geef 
die dan ook door aan de redactie van Nieuw-s-
Dijk. 
Een ieder kan daarmee tijdig rekening houden. 
 
11 feb. - boswerkdag V.L.N. 
26  feb. - Carnaval 2017 
 t/m 28 feb. 
11 mrt. - boswerkdag V.L.N. 
   NL-Doet dag 
29 mrt. - ledenvergadering D.E.S. 
  2 apr. - Voorjaarsconcert D.E.S. 
  8 apr. - boswerkdag V.L.N. 
21 apr. - ledenvergadering Schutterij 
   bij Steak’m 
23 apr. - Kringdag Montferland 
   Schutterij St. Martinus  
   Greffelkamp 
13 mei - boswerkdag V.L.N. 
10  juni - boswerkdag V.L.N. 
24 juni - Landjuweel St. Isidorus  
 t/m 25 juni 
  8  juli - boswerkdag V.L.N. 
16 juli - Schietwedstrijden Schutterij 
 

mailto:buurtverbindersnieuwdijk@gmail.com
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23 juli - Jaarvergadering Schutterij 
   bij Steak’m 
30 juli - Schuttersfeest 2017 
 t/m 31 juli 
14 okt. - Bielemantreffen, Pannerden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nieuw-Dijk op internet: www.digiDIEK.nl 

 

 
Kledingactie voor de schutterij 

bel: fam. Jansen, tel. 0316 – 531770 
Of breng je kleding naar de kledingcontainer op 

het schietterrein aan de Smallestraat 
 

  
 
 
 
 
 

http://www.digidiek.nl/

